
 الصالة
 اختالف الفقهاء فيما يدركه المسبوق من الصالة

في  أدركه المسبوق مع اإلمام "ما مسألة : ما األثر المترتب على خالف الفقهاء فيالسؤال
 يعدَّ آخر صالته؟ العكس بأن ُيعدُّ أول صالته، أوهل  "الصالة

فال تأتوها وأنتم تسعون  الصالةإذا أتيتم »أنه قال:  -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه : الجواب
هذه رواية األكثر،  [536]البخاري:«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ،وعليكم بالسكينة والوقار

استدل  [ 675]أبوداود:«وما فاتكم فاقضوا»بلفظ:  -عليه الصالة والسالم–عنه  وجاء أيضا  
وق هو أول صالته، وما يقضيه هو تمام صالته، ن ما يدركه المسبإبالرواية األولى من يقول: 

والرواية  ،«فأتموا»شك أن رواية األكثر هي:  وال ،اإلمام هو آخر صالته مما يصليه بعد سال
 -الرواية الثانية يعني:–، وتمسك بها من يقول «وما فاتكم فاقضوا»: -صحيحة وهي–األخرى 

هو أول صالته، ورواية األكثر:  يقضيهن ما يدركه المسبوق هو آخر صالته وما إمن يقول: 
وعلى هذا فالمرجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صالته وما يقضيه هو آخر  ،«فأتموا»

أن تكبيرة  -هو أول صالته المسبوق  ما يدركه  -ويترتب على هذا أن على القول األول ،صالته
عليه -ما جاء عنه  وتترتب الصالة وتتناسق مع ،اإلحرام في موضعها والسالم في موضعه

من أن الصالة تبدأ بتكبيرة اإلحرام ثم االستفتاح ثم الفاتحة وتختتم بالتسليم،  -الصالة والسالم
تكون تكبيرة اإلحرام في  ،المسبوق هو آخر صالته أن ما يدركههو  ولكن على القول الثاني: 

تكون في الركعة  قد ،الثالثةقد تكون في الركعة  ،غير الركعة األولى قد تكون في الركعة الثانية
 ،القضاء في–يبدأ في الركعة األولى  ثم بعد ذلك ،قد تكون في آخر صالته قبل السالم ،األخيرة

ألن ما يقضيه بعد سالم اإلمام  ؛يكون السالم في الركعة األولى على هذا القول قدو  ،الثانيةثم 
ثم بعد ذلك في صالة  ،ال شك أن هذا خلل ،ن فاته ركعة واحدة هي أول صالته ثم يسلم بعدهم  

يأتي بهذه الركعة التي  ،صالته لإن ما يدركه المسبوق هو أو  :المغرب إذا فاته ركعتان من يقول
 ،ثم يتشهد ويسلم ،ثم يأتي بالثالث ،ثم يجلس للتشهد األول ،ثم يأتي بالثانية ،أدركها مع اإلمام

بالركعة التي أدركها مع اإلمام  يكون يأتي ،تهإن ما يدركه هو آخر صال :وعلى قول من يقول
ثم يسلم فتكون  ،ثم إذا سلم اإلمام يأتي باألولى والثانية من غير فصل بتشهد ،الثالثة وهي

أن ما يدركه المسبوق هو أول  :وعلى كل حال المرجح من أقوال أهل العلم ،المغرب مقلوبة
 صالته.
 لتشهد.مقدم: وعلى هذا في صالة المغرب يجلس لال

وحتى على رواية:  ،الثانية كعةلر باإتيانه األول بعد قضائه أو بعد  يجلس للتشهد
رد في كونه ما يفعل ألن القضاء ال يط   ؛«فأتموا»يمكن حملها على الرواية األولى:  ،«فاقضوا»



نما أيض   ،بعد وقته ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :-جل وعال-كما في قوله  ،ا يأتي لما يفعل ابتداءوا 
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